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Persiapan 
- Doa para presbiter petugas di konsistori 
- Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
- Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
GP Syalom! Selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah 

Nuansa Muda sore hari ini. Sebagai Manusia kita pasti mempunyai 

masa lalu dan masa depan, namun seringkali kita sebagai manusia 

tidak bisa memaafkan kesalahan dimasa lalu baik perkataan atau 

perbuatan sesama kita. Namun dari masa lalu kita bisa belajar untuk 

menjadi lebih baik dimasa depan dengan segala perubahan yang 

terjadi, serta merubah diri kita untuk menjadi lebih baik bahkan lebih 

dekat dengan Tuhan. 

Tema ibadah sore hari ini “Perubahan Hidup Itu Wujud Respon 

Syukur Atas Kasih Karunia Allah”. 

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Pdt. John. D. Sihite 
Sebelum memulai ibadah, mari kita berikan salam ke kanan dan ke 
kiri sambil berkata “Damai Sejahtera Bagimu”  
Mari kita agungkan kebesaran Tuhan dengan memujikan lagu 
Kesehatian. 

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Hidupku Penuh Mujizat” 
 Sebelum dunia ini ada kuasaMu telah terbentang 

Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali 
Kau Alfa Omega Tuhanku luar biasa 
PerbuatanMu heran dulu s’karang selamanya 
Refr:   Lakukanlah lagi keajaiban dalam namaMu Tuhan 

       Nyatakanlah lagi kemuliaanMu atas hidupku 
       Hidupku penuh mujizat.  
       Uuuu…uuuuu..uuuu 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Berkat KemurahanMu” 
 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanMu 
 Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan 

Refr:    Aku ada saat ini semuanya kar’na kasihMu 
       Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanMu 
       T’rimakasih Yesus Engkau sangat baik 
       Teramat baik bagiku  
 

..…Umat bersaat teduh tetap berdiri…… 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 3 : 1 - 3 “Mari Menyembah”            do = F 4/4 MM 76  
U 1.  Mari menyembah Allah Yang Esa, agung dan besar, s’lama lamanya. 

 Bapa, Putra, Roh Mahakudus, kami datang, sujud menyembah. 
  

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

Prp 2. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar s'lama-lamanya. 
Lk2    Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah. 
 

U 3. Mari menyembah Yesus Penebus agung dan besar, s’lama-lamanya. 
Kaulah Jurus'lamat dunia, kami datang, sujud menyembah . 
 

coda   
Mari Menyembah! 

 

VOTUM DAN SALAM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit 

dan bumi.  
 

U 1 . 1. 
       A  min 
 

PF Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus 
Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara 
saudara. 

 

U Dan menyertaimu juga 
 

NAS PEMBIMBING 
PF Nas Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Roma 12 : 2 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah 
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna.” 

 

NY. UMAT GB 245 : 1,2 “Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan” 
do = Es ¾ MM 100     

U 1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya.  
Giranglah hatiku walau aku cemas.  
'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 
Refr:   kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,  

       lebih besar dari kasih yang dunia beri.  
       Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan; 
       'ku disentuh oleh kasih-Nya. 
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U 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,  
bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya 

       'Ku disentuh oleh kasih-Nya. Refr:   ….. 
duduk 

DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang menghadap 

hadiratMu yang kudus. Kami bersyukur atas berkat dan 

perlindunganMu sampai saat ini. Kami merasa aman dengan percaya 

kepadaMu ya Bapa. Saat ini, kami tersungkur mohon ampun atas 

segala kesalahan dan dosa kami. Kami tidak menjaga tingkah laku 

kami, kami lebih sering menghakimi orang lain tanpa menilai diri 

sendiri terlebih dahulu. Terkadang, kami juga mengeluarkan kata-kata 

yang tak berkenan dari mulut kami. Kami mengagungkan masa muda 

kami, dan kadang melecehkan mereka yang tua. Ya Bapa, ampunilah 

kesalahan dan dosa kami. Baharuilah kami ya Bapa, agar kami lebih 

siap untuk taat dan setia menjadi anakMu, dengarkanlah doa 

permohonan ampun kami secara pribadi ya Tuhan…… 
 

---------------“Pribadi Yang Mengenal Hatiku (Refr)” (Instrument) --------------- 
 

Ya Bapa, FirmanMu dalam Efesus 4 : 23 - 24 yang menyatakan 
“supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan 
mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak 
Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.” 
Biarlah kami menjadi manusia yang baru seperti yang diinginkan 
Yesus kepada kita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus kami telah berdoa. Amin 

 

NY. UMAT KMM 108 :1,2 “Tuhan, Engkaulah Hadir”            la = C 4 ketuk  
U 1. Tuhan, Engkaulah hadir di didalam hidupku; 
 Sama dengan udara kuhirup kasihMu. 
 Dalam denyut jantungku kuasaMu bekerja; 
 Tubuh dan panca ind’ra, Kau menggerakkannya 
 Refr:    Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
         Dikau yang aku puji dalam ciptaanMu! 

 

U 2. Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, 
 Beserta juga dengarkan lagu keluh-kesah: 
 Lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
 Lagu peras keringat naik kepadaMu. Refr:   …. 
 

PUJI-PUJIAN  
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................ 
 

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Haleluya! 
 

U GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU!” do = F 2/4 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 : 1 – 10 yang 
menyatakan: ..... Demikian pembacaan Alkitab  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 
menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U GB 392b “KEPADAMU PUJI- PUJIAN”        do = Bes 4/4 MM 72 

duduk 
KHOTBAH   

“Perubahan Hidup Itu Wujud Respon Syukur Atas Kasih Karunia Allah” 
 

-Saat Teduh- 
 
 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 50 : 1 - 2 “Perubahan Ajaib”            do = G 4/4 MM 92 

U 1. Perubahan ajaib terjadi padaku,  
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,  
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
Refr:    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

       tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
       Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
      dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
 

LK2 2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut  
   setia, murah hati, bawa sukacita, 

Prp    rendah hati dan ramah terhadap orang lain  
   itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr:   …. 

 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
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DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b) 
Pokok Doa  
GP Negara dan bangsa serta para pemimpin ; Keamanan kehidupan 

berbangsa, PGI, Majelis Sinode GPIB dan Mupel Jaksel ; Korban 
bencana alam ; Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran 2019 - 2020 
GPIB Jemaat Gibeon ; Renovasi gedung gereja dan Pastori 1 ; Program 
kerja GP 

 

PF Jemaat yang berduka, sakit, pemulihan ; Para janda duda, lansia, Yatim 
Piatu, saudara-saudara di LP ; Anak-2 yang studi ; warga jemaat bekerja, 
yang mencari Pekerjaan ; Jemaat yang berulang tahun ; keluarga-
keluarga dalam Warta Jemaat 

 

PUJI-PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR  
P4 Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur 

atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sesuai dalam 
Amsal 3 : 9 – 10 mengatakan: “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu 
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana 
pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.." Dengan 
mengingat Firman Tuhan itu, Marilah kita memberi persembahan 
dengan sukacita.  
Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN KJ 292 : 1-3 “Tabuh Gendang”     do = C 2 ketuk 

U 1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu! 
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung benar t'lah dilakukanNya terhadap umatNya 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ Dana 
PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah untuk Kas 

Jemaat, Pundi Hitam untuk Dana Tanggap Bencana 
(diiringi intrumentalia)— 

 

U 2. Israel pun atas berkatNya riang gembira bermazmur.  
Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur:  
"Tuhanlah baik, kasihNya ajaib kekal selamanya; terpuji namaNya!"  

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk— 
 

U 3. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya.  
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!  
Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat digantiNya berkat! 
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DOA SYUKUR                               berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami datang, untuk mengucap 
syukur atas rahmat dan berkatMu di sepanjang hidup kami. Berkatilah 
persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan 
menjadi berkat untuk pelayanan gerejaMu. Amin.             

duduk 
 

PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT 
 

WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  ………………………. 
 

NY. UMAT KMM 84 : 1-3 “Dalam Roh Yesus Kristus Kita Satu Tetap” 
la = G 2 ketuk                                  

U 1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

 Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

 Mendoakan semua jadi satu kelak. 

 Refr:    Biar dunia tahu bahwa kita muridNya 

          Dalam kasih Tubuh Kristus yang esa. 
 

Prp 2. Kita jalan bersama bergandengan erat, 

    Kita jalan bersama bergandengan erat, 

    Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. 

U    Refr:   ….. 
 

Lk2 3. Kita bahu-membahu melayani terus, 

    Kita bahu-membahu melayani terus, 

   Kita saling membela dalam kasih kudus. 

U   Refr:   ….. 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah  

berkat-Nya: 
TUHAN  memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN  menyinari engkau dengan wajahNya  
dan memberi engkau kasih  karunia; 
TUHAN  menghadapkan wajahNya kepadamu  
dan memberi engkau damai sejahtera. 
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U GB 402c “Amin”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


